
  

     

  

    

  

  

  

  



  -محتويات الشريط :

  ) 00:00:41تتمة الكالم على حسان . (  - 1

هل يجوز أن يشترط الرجل في زواجه أن تكون المرأة عقيما ؟ (  - 2

00:05:34 (  

  ) 00:07:12هل تجوز االستعانة بعلم الفلك في تحديد األهلة ؟ (  - 3

الشيخ عن الكوثري . ( الكالم على االهتمام بعلم الحديث وفيه تكلم  - 4

00:23:29 (  

  ) 00:30:11هل يجوز التكسب بالكتب . (  - 5

  ) 00:38:24هل يجوز نسخ المصحف بالخط العصري ؟ (  - 6

  ) 00:45:56الكالم عن وفاة الشيخ حبيب الرحمن األعظمي. (  - 7

بعض من يهتم بالحديث ال يهتم بفقه الحديث فما نصيحتكم في ذلك ؟ (  - 8

00:46:58 (  

  ) 00:48:40لماذا كثير من المفسرين ليسوا من أهل السنة؟ (  - 9

مع هذه الصحوة الملحوظة نرى من الشباب عدم إقبال على حفظ كتاب هللا  - 10

  ) 00:50:23وال تفسيره فما نصيحتكم ؟ ( 

ما نصيحتكم لمن بدأ في طلب العلم حديثا ومع ذلك يعارض العلماء الكبار؟  - 11

 )00:51:27 (  

  599تفريغ شريط 

***********  

  بسم هللا الرحمن الرحيم



الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .  اما بعد ، فهذا أحد اشرطة سلسلة 

/ الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العالمة 

 حفظه هللا ونفع به الجميع  .  -محمد ناصر الدين االلبانى

  . محمد ابن احمد ابو لیلى االثرىام بتزیلها  والتألیف بینها / ق 

  التاسع والتسعین بعد المائةالخامسة على واحداخوة االیمان واالن مع الشریط 

 

 

  

  القصة من أولها  اسمعالشيخ : المهم ،

والــرد علــى أدلــة اإلســتعانة فكــان یكتــب فــى مســألة  : ارث تلمیــذ الشــیخابــو الحــ

فــى تجــویز  الشــیخ ربیــع حینــذاك رســالة كــان اســتعار منــىفمجیــزین اإلســتعانة، 

 مشــكل األثــار للطحــاوى، فمــن ضــمن االدلــة الــى ذاكرهــا حــدیث فــى اإلســتعانة 

اهو حــدیث وظاهر إسناده الصحة من حیث الرجال وكذا،  تم أهل كت ب ونحن ( ان

  فأتصل بى یسألنى  أهل كتاب )

عین بهــم علــى المشــركین تیســالى الیهود  صلى اهللا عليه وسلمالشیخ : یعنى ذهب الرسول 

  . علل ذلك بهذه الجملةو 



  ؟راوىلاأظن  الحارث : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

  :ما أذكر ، المهم شخص الشیخ

  كم ؟ شو رأیك ؟دشو عنبیقول لى أن هذا الحدیث  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ  

الــى  –قلت له :وهللا الحــدیث أنــا أذكــر أن الشــیخ مضــعفه ، ألن فیــه رجــل تــابعى 

قــال :  فهــو مرســل ،ذكــره ابــن أبــى حــاتم ،هــذا تــابعى  –هو الــراوى علــى الرســول 

وٕاثبــات كونــه  صــحابى ، البد یكونهذا ف "اإلصابة "الحافظ بن حجر ذكره فى لكن 

م ابــن أبــى حــاتم مــن أنــه تــابعى ، فــوهللا أنــا ســألت صــحابیا اقــوى مــن مجــرد كــال

إمــا كــان متــابع البحــث مــن قبــل أو  -ال أذكــر األن-الشــخ جــزاه هللا خیــر فالشــیخ 

لــم تثبــت   أن هــذا  كانــت النتیجــة فالمهم، یعنى تعرفوا البحث یفتح بعضه بعضا 

نفســه ذكــر لــه ثالثــة  إبــن حجــرصــحبته بطریــق صــحیح ، وتتبــع الشــیخ فالحــافظ 

 "اإلصــابة "فــى  الحــافظ بــن حجــرفات  ادیث أظن ، شیخنا وجد له حدیثا رابع ،أح

هــاى ، تتبع الكتــب كلهــا  ألبى نعیم معرفة الصحابة، تتبع  األحاد والمثانىتتبع  ،

أبــو جاء وأستعار أشــرطة مــن ثم فذكرت له هذه الخالصة بعد ، حسان فسألنى  ،



وبهــذا التنســیق موجــود فــى كتابــه  التفصــیلبهــذا هــذا الكــالم وجــدنا ، بعدها  أحمد

  .كتبت شىء ومع ذلك هو یدعى ویقول أن ال انا ما أستفدت شیئا وال  ، الجهاد

الكــالم الــى هــذا روحــت تعــزو  أبــو لیلــى : لمــا رجــع لــى األشــرطة قلــت لــه : انــت

  ، أنا بس أستأنس بكالم الشیخ قال : ال ال ال  سمعته من الشیخ فى كتابك ؟

  ؟  م الشیخ نقالطالب : هو نقل كال

  أخذ الفكرة  : ابو الحارث تلمیذ الشیخ

  الشیخ : الفكرة یعنى 

  ؟أبو لیلى : هو ثابت ابن الحارث شیخ 

  د أذكراالشیخ : وهللا ماع

  طالب : هو ده حسان نفسه ؟  

أتــى بأشــیاء ، یعنــى غرائــب  وفــى رســالتههــو نفســه ،  : ابو الحارث تلمیذ الشــیخ

  من اقوال الفقهاء 

جالســین فــى بیــت أحــد األخــوة مرة كنا لما  –حفظه هللا  –حتى شیخنا  ى :أبو لیل

ال  -وقــع بــین یــدى كتــاب  علــىفكــان بیــذكر لــألخ ، شــیخنا  - ابــو یحیــىبیت  –



اول مــا ،وقع بین یــدى كتــاب  -أنت  شىء عنه تعرفكنت كان یعرف حسان وال 

، أفكــارى كأنهــا  هذا الكتاب فــى مســألة اإلســتعانة وجدت أنهذا الكتاب أت أقرأ دب

باســم بمعنــى عفــوا یعنــى أو حققتــه أو كــذا ، ألفتــه  علــىیــا حتى ظننــت أنــك انــت 

ــا  فقیــةبالمؤلــف لــیس أن لكــن لمــا دخلــت مســألة الجهــاد وجــدت  ،  مســتعار وأن

  فالن الفالنى وكذا  حسان، قال هذا وكذا بسألك ، وسأل األخ على یومها یعنى

البحث حول الحدیث هذا  ما شوفتل هذا الذى صار معى ،الشیخ : صحیح ،

ومین بدو یأخذ هذا الكالم منى ؟ مافى إال واحد من أخوانا إلى دائما كالمى ، 

، راجعت اإلسم ماهو  علىإذن هذا أقرب شىء بدو یكون من  نتحدث معهم ،

هیك  ج حب أنه ایش ؟ یستعیر أسم ،وما الخلی جلمشكلة الخلی علىعلى ، إذن 

  وبعدین عرفت أن هذا أخذه من الشریط  ثه لبحثى أنا ،مطابق بح من كترعللت 

  ………طالب : العنوان 

سجلنا فى حرب الخلیج  ألنأظن بتاع سبع أشرطة أو تمن أشرطة ،أبو لیلى : 
  أو ثالثة وعشرین شریط أربعة وعشرین شریط

  طالب : یعنى هذا ما یعتبر من اإلسناد ها ؟ ههههههههه
  الشیخ : ههههه



   : ذ الشیخابو الحارث تلمی
  ونص الحدیث إلى أهله ******فإن األمانة فى نصه

  
  

س: یقول : هو متزوج من إمرأة وعنده منها أربــع أوالد ، وال یطیقهــا وهــى كأنهــا 
: أنــا األن أریــد أبحــث عــن تشعر بهذا ویرید ان یتــزوج علیهــا ، فبیســألنى بیقــول 

إمرأة عقیم ال تنجب األوالد ، قلت لــه : لــم هــذا الشــرط ، قــال : أخشــى إن جــاءت 
والد ، وأنــا رجــل مــادتى ضــعیفة وٕان وانجبــت فــى المســتقبل یعنــى مشــاكل بــین األ 

فیقــول هــل یجــوز هــذا ، أن أبحــث انجبت ال أستطیع أنى أفتح بیتین منفصــالن ، 
  ارك هللا فیكم بهذا الشرط ؟ أفیدونا ی

قـــد یكـــون األمـــر مكروهـــا بالنســـبة إلیـــه ، الشـــیخ : مـــن حیـــث الجـــواز یجـــوز ، 

خرى التى ذكرتها والتى أظن أنها هى الســبب الحقیقــى وبخاصة إذا كانت العلة األ

، ولــیس الســبب الحقیقــى هــو الســبب األول وهــو كونــه فقیــر ، فهــذا ســبب یمنــع 

لسبب ، أما إذا كــان الســبب األول فیعنــى جواز الزواج مندفعا أو منطلقا من هذا ا

  فیه وجة نظر معقولة ومقبولة ، أما اإلعتالل بالفقر هذا لیس إسالمیا .

  السائل : هللا عز وجل یغنیه من فضله ، جزاك هللا خیر 
 



 

، خاصــة األهلــة تحدیــد  ســألةالفلــك فــى معلــم ســتئناس بس: شیخنا ، بالنســبة لإل

وحضــرها بعــض فــى الجامعــة ، نــدوة كلیــة الشــریعة عنــدنا فــى یعنــى وقبــل فتــرة 

، وتحدثوا عــن رمضــان هــذا الســابق ، وأســهبوا فى علم الفلك المختصین الدكاترة 

كــان  -_ اإلبتــداء بالصــیام صــیامنا  نطبعــا مجمــل البحــث أفــى هــذا الموضــوع ، 

، واألصــح فــى الصــیام أنــه یــوم الجمعــة ، وأننــا وأننا تقــدمنا الصــیام بیــومین  خطأ

ایضا أفطرنا قبل إنتهاء رمضان ، وأن یوم العید كان رمضان ، كمــا إحتجــوا علــى 

هذا بأدلة ، قالوا منهم الدكتور / شرف ، قال انا بعینى رأیته یوم الخمیس الفجــر 

دقیقــة  44مكــث رأیتــه بعــد الفجــر منطقــة عالیــة ، قــال : مــن منطقــة أبــو مصــیر 

طبعا راقبناه المغرب ما طلع ، ما بین ، ومعروف أن هنــا بــاألردن فقال :  ،تقریبا 

كتور شــرف دالــفمــا الحكــم فــى الصــیام ؟ فمــا راقبــوا الهــالل ، صــاموا تالتــین یــوم 

ــا صــمت یــوم العیــد ، صــیامه هــذا طبعــا ســؤل عنــه ، ــا  مــثال قــال : أن وقــال : أن

ا رأیت الهالل ، كذلك كمن رأى الهالل فى بدایــة رمضــان ولــم تؤخــذ بالنسبة لى أن

الهــالل الفجــر مــن  أنــه إذا ظهــرشــهادته ، طبعــا فیــه قاعــدة بعلــم الفلــك قالوهــا : 



كــان فاألن الصیام لمن تاكد أن یوم العیــد ، أن یظهر بعد الغروب جدا النادر جدا 

حكــم مــن  الثانیــة :  النقطــةهــاى نقطــة ،؟ یوما من رمضان هل علیه أن یقضــیه 

فعله البعض ، السؤال الثالــث: حكــم مــن قد و  صام یوم العید معتقدا أنه رمضان ؟

  أفطر 

وبعــدین أنــا ، العجــوز یحفــظ لــك كــل هــاى یعنــى مخــى الشیخ : ماشاء هللا ، بدك 

بإســناده اإلمام البخارى الى كان جالس فى مجلس وألقى علیــه ســؤال عــن حــدیث 

لســنا هنــاك ، اســأل الســؤال ، ال .. وبتعرفوا القصــة  انى لحدیث ث سنادههذا اإل و

، شــططا ال تكلفنا و  اسأل السؤال وخذ الجواب ، و -بارك هللا فیك  –وخذ الجواب 

  نعم 

  ماحكم من صام یوم العید معتقدا أنه رمضان ؟ ،السائل : أعید السؤال األول 

لــیس كمــا لــو لــم و ، الشــیخ : إذا كــان هــذا الصــیام ناشــئ عــن إجتهــاد وعلــم منــه 

، حــال مــأجور  فهــو علــى كــلألنه یكون هــو مجتهــدا ، فال إثم علیه  ، كذلك یكن

أما المنهى عن الصیام هو الذى یعلم أن الیوم عید ومع ذلك هو یصومه ، فهــذا 

    .، بعكس هذا الذى أنت تضرب به مثال  الذى یتوجه إلیه النهى المعروف



  طالب : نرید نعقب على الجواب األول 

  لشیخ : تفضل ا

ویصــبح ، صنیع هذا اإلنسان قد یفتح بابا واسعا مــن الشــر علــى النــاس طالب : 

عشرات بل مئــات ربما دعى هذا اإلنسان  ویقول أن أنا رأیت ، كل واحد مجتهدا ،

مصــیبة وهــى الفهنا عاد تكــون یقول لهم تعالوا شوفوا هذا الهالل أو هذا القمر ، 

يـْـهِ وَسَــلَّم صَلَّى اللَّــهوالرسول  بادات ،فى عبادة من الع إختالف األمة
كمــا هــو معــروف  عَلَ

وم يفطرون ) اس والفطر ي وم يصوم الن إنقســمت األمــة فــى فــإذا كــان  (الصوم ي

صیامها فى بالدها ، كل بلد أو مجموعة من البالد صامت وأختلــف صــیامها عــن 

 اك أنــاس أفــرادالبلدان األخرى فنقول هذا محتمل ألنه الجماعة ، أما أن یكون هن

، ویوجــد إخــتالف بــین  یفتح بابــا واســعا مــن الشــر یقومون بمثل هذا العمل فهذا 

ت الرؤیــة إختلفــ، وطبعــا إحنــا بنقــول هــذا إذا  الناس إختالفا كبیرا فى البلد الواحــد

وتبعهــا بلــد برؤیــة هــذا البلــد ، كمــا یقــول بعــض الفقهــاء ، وصــامت بعــض الــبالد 

فهــذا یكــون مقبــول بعــض الشــىء  إنقسموا بصــیامین ، المهم أخر أو بلدان أخرى

  ، اما فى البلد الواحد أن یختلفوا هو مشكلة كبیرة حقیقة .



، الشــیخ : هــو بــال شــك ، بــارك هللا فیــك ، لكــن ایــش الحصــیلة ؟ انــه مخطــىء 

، لكننــا نفــرق بــین  حصیلة هذا الكالم أنه رجل مخطىء ، ونحن قلنا أنه مخطىء

یریــد وبــین أخــر یعلــم ان هــذا یــوم عیــد ومــع ذلــك ، هاد مخطىء له نوع من اإلجت

  علیه أكبر وزر .هذا ال یؤجر بل ، یوم هذا الیتقرب الى هللا بصیام أن 

فقلنـــا إذا إجتهـــد هـــذا  –أمـــا الشـــخص المســـئول عنـــه ونحـــن شخصـــیا ال نعرفـــه 

فأنــا أعتقــد أنــه ال  ، اإلجتهاد وأدعى أن هذا الیوم هو یــوم صــوم ولــیس یــوم عیــد

بل یؤجر على إجتهاده الذى أخطــأ فیــه ، وأظــن إن فــى بعــض أســئلته ، لیه إثم ع

ســؤال  عــن كــلكــى نجیبــه ، ســؤاال ســؤاال  وجــهانفــا وطلبنــا منــه أن ی االتــى ســرده

يْهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهما یتعلق بما تطرقتم إلیه فى جوابكم أال وهو قوله ، مباشرة 
الفطر ( عَلَ

وهذا هــو الــذى نحــن نعتمــد علیــه فــى  وم الناس)الصوم يوم يصو الناسيوم يفطر

تخطئت هذا الرجل ألنه ركب رأیه وٕاجتهاده وخالف ما علیه عامة المســلمین غــى 

، ولوال ذلك لم نقــل أنــه أخطــىء ، تمامــا كمــا نفعــل نحــن الیــوم ، والیــوم هذا البلد 

 بینمــا الجمــاهیر، ونحن صــائمون فنفطــر  كنا نتحدث أننا نرى الشمس قد غربت 

 یزالــون صــائمین حتــى یســمعوا األذان ، فالمســألة فیمــا یتعلــق بالصــیام تخــالف ال



ـــال : ـــه الرســـول ق ـــا ، ألن اس هـــذه تمام وم الن وم يص وم ي وم  (الص ر ي والفط

اى دخوال فى رمضان وخروجا منــه ، فــإذا كــان بإجتهــاد مــا ولــو أنــه  )الناسيفطر

لیــوم عیــد لكــن اریــد أخطــىء فــال یســتوى مــثال مــع الــذى یقــول وهللا انــا أعلــم أن ا

صیامه ، فال بد من التفریق بین هذا وبین ذاك ، فنحن حكمنا علــى الرجــل األول 

یأنه أخطأ ألنه خالف المسلمین فى صیامهم ولو كانوا مخطئین ،ألنه هذا الخطــأ 

مقطوعا به ، لكن هو یــرى هــذا  متى إنكشف ؟ فیما بعد ، ثم هذا اإلنكشاف لیس

بالنسبة إلیه فهو مخطىء ، لكــن بإعتبــار إجتهــاده فنقــول  ى فقلنا ما قلنا أنفاالرأ

  إنه مأجور أجرا واحدا ، فماذا كان فى أسئلتك ؟

العیــد  یــوم أنیــوم  عتقــدفــیمن أعتقــد بعــد أن أفطــر العیــد مــع النــاس لكــن أ :2س

راقــب القمــر خــالل شــهر شــوالوكذلك مــن خــالل مــن رمضــان بعــد ان بالفعــل كــان 

ح عنــده أن الیــوم ذاك مــن رمضــان ، هــل یجــب سؤاله لــبعض المتخصصــین ، رجــ

  علیه القضاء إذا ترجح لدیه ذلك ؟



إذا صــام تســع یؤخذ جوابه ممــا ســبق ، ال یجــب علیــه القضــاء الشیخ : أظن هذا 

لــو فــال یجــب علیــه القضــاء ، أمــا ، إذا صــام المســلمون تســع وعشــرین وعشرین 

   اء یوم واحد .ه البد من قضإنفال شك ثمانیة وعشرین فرضنا أنهم صاموا 

  
بعــض الشــباب المتحمســین فــى مصــر صــاموا مــع الســعودیة فیــه  الشیخ ناصر : 

وأفطــروا مــع الســعودیة ، فعیــدوا قبــل أن یعیــد المصــریون ، فحــدث مشــكلة هنــاك 

تــل بعــض األفــراد وقُ ، ة كبیــرة فــى الســجون واألن مجموعــ، وقتــلوأدت إلــى قتــال 

ة فحــدثت فتنــة عظیمــصــلوا العیــد والنــاس صــائمون ،  ألنهــم ،وصدام مع الشرطة

  یحدثیعنى هذا مما ، ومن غیرها عالم وٕاستغلت فى وسائل اإل، هذه السنة 

أن كــل بلــد یجــب أن یصــوم فــى مثــل هــذه القضــیة ، نفتــى بــه  نعــم نحــنالشــیخ : 

يْهِ   الراجح عندنا قولهأن ألننا نقول على الرغم من ، بصیام أهل البلد 
 موَسَــالَّ الصالة عَلَ

كثیــر ل طبعــا وأننا ال نقیم وزنا، وأن الخطاب موجه لألمة كلها  ،)صوموا لرؤيته(

، جغرافیــة أوال قضــیة هذه ألن إختالف المطالع ، من أهل العلم إلختالف المطالع 

، موا فى عبادتهم علما من هذه العلــوم واإلسالم ال یحض المسلمین على أن یحك



يْهِ   الى ذلك بقوله كما أشار
نحن أمة األُمية ، ( فى الحدیث المعــروف  موَسَالَّ الصالة عَلَ

مــع إعتقادنــا ف  ،الشــهر هكــذا وهكــذا تســع وعشــرین وثالثــین )ال نكتب وال نحسب

األســف لكــن مــع و برؤیــة بلــد واحــد ، یصــوموا أن المى ســالعــالم اإل ه یجب علــىأن

 ریثمــاف، وهــذا الحكــم مــن ذاك التفــرق ، الحكومات اإلسالمیة متفرقة أشد التفرق 

 -بحكــامهم علــى تطبیــق هــذا الحــدیث علــى عمومــة وشــمولة یجتمــع المســلمون 

، ألن  أنــا أقــول وطالمــا ُســئلنا مثــل هــذا الســؤال خاصــة مــن الجزائــر -فنحن نرى 

 المصریون قل ما یتصــلون بنــا أیضا الجزائر إنقسمت كما ذكرت عن المصریین ، 

فهــم یكتفــون بســؤالهم ، والسبب واضح جــدا ألن عنــدهم مشــایخ وعلمــا كثیــرین ، 

ن قلنــا لهــم مــن بــاب الشــاهد نحــ مافى عندهم علمــاء -فكما علمت -اما الجزائر 

لكبرى بالصغرى قلنا : أخف الشرین أن یصوم أهل البلد الواحد مــع دفع المفسدة ا

فــال ، ، ألنه یكفینا إخــتالف الشــعوب العربیــة یام فى بلدهم إعالن المسئولین الص

علــى إخــتالف، وهــو إخــتالف الشــعب الواحــد نفســه ، وقــد  انریــد أن نزیــد إختالفــ

  ینقسم إلى ثالث أقسام 

  طالب : اهل البیت 



 ینالجزائـــر  إن فیـــه بعـــض نـــىا ذكر هـــذوفعـــال  ،الشـــیخ : أهـــل البیـــت كمـــا قلـــت 

    .د أخبرونى نفس الخبر فى بیت واح

  هههههأبو الحارث : مقلدین ماشاء هللا 

من باب دفع الشر األكبــر بالشــر األصــغر ،  المهم فهذا جوابى أناالشیخ : أیوة ، 

موا نــاس مــع الســعودیة نقســلــد الواحــد ان یصــوموا مــع بلــدهم ، وال یبنــأمر أهــل ال

  وناس مع مصر وناس مع سوریا ... الخ  

یخ محمــد ابــن إبــراهیم أو موقــف أعجبنــى تذكرت قضیة بحثها الشالشیخ ناصر : 

كثیرا، ذكرنى به كالم الشیخ حفظهاهلل ، لما قال أن الــدول العربیــة لــن تتوحــد فــى 

  موضوع الرؤیة ولن تتوحد فیما هو أهم من ذلك .

  الشیخ : أى نعم 

فــى وقــرروا  محمــد ابــن إبــراهیمجمعت الدول العربیــة أیــام الشــیخ  شیخ ناصر :ال 

وجمــع الفلكــین ، بحــث مطــالع األهلــة نــة شــرعیة أو إســالمیة ، لجنة ، عنــدهم لج

الشــیخ  لســماحة فأعــدوا مــذكرة وأرســلوهامــع العلمــاء الشــرعین لبحــث المســألة ، 

ــراهیم ــبالد  محمــد ابــن إب ــة فــى ال ــد الرؤی ــالوا : هــذه مــن أجــل توحی رحمــه هللا ، ق



امعــة و أو مــن أهــداف جامعــة الــدول العربیــة أنهــا جوهــذا مــن منطلــق العربیــة ، 

فكتب الشــیخ كــالم تجمع العرب ، فالبد أن تجمع أیضا الناس على رؤیة واحدة ، 

ــذهب  ــل ولكــن ملخصــه یكتــب بمــاء ال ــال : ، كــالم طوی إن أول هــدف یجــب أن ق

تبحثـــه جامعـــة الـــدول العربیـــة أن توحـــد العالمـــالعربى علـــى ال إلـــه إال هللا وعلـــى 

العربیــة والعــالم العربــى علــى عقیــدة التوحیــد ، فــإذا إســتطاعت أن توحــد الــدول 

عقیدة التوحید ونبذ الشرك تأتى لما بعــد ذلــك مــن مســائل ، أمــا قضــیة الخالفعلــى 

فأعیــد إلــیكم المطالع وغیرها فالمسألة قدیمة وأنتم تنشغلون بالفروع عن األصــول 

  القضیة بكاملها دون النظر فیها . 

وجـــدنا  ثیــرا هنــاك ،یســألون ك یحصــل فـــى دول الكفــرجــزاك هللا خیــر ، مــتكلم : 

، والفــرق كــان واألتــراك تبعــوا تركیــا ،  یتبعــون المغــرب فى هولنــدااألخوة المغاربة 

 انـــد هـــوفن خـــوةفالمشـــكلة هنـــاك عویصـــة جـــدا ، فیـــه بعـــض األیـــومین أســـتاذ ، 

فى بدایة رمضان هــذا ، أنه كادت تحدث فتنة  أخنقریبین من حدثونا أن بألمانیا 

وحصــل كثیــرا نقاشــات ومــا شــابه ذلــك ت الفلكیــة الــبعض قــال نســتأنس بالحســابا



رؤیــة بقــالوا هــذه الســنة نصــوم   عصــام العطــارقــال  أخذ وعطــاء وحســمهاصــار و 

  ونتبع بعض البلدان، فما هو الحل ؟ خاصة الهالل 

  بها الخصوص إیاه الشیخ : الدكتور الهوارى طلب 

    تور الهوارى هو الى كان هذا رأیه المتكلم : الدك

ولــو فــى بــالد ، قلنا على كل بلد إسالمى وعلى كل جماعة مســلمة  الشیخ : نحن

ویــذلك یــزول ، أن یصوموا مع أول بلــد مســلم یعلــن إثبــات هــالل رمضــان ، الكفر 

  . الخالف

  المتكلم : وبالنسبة للفطار أستاذ ؟  

  .كذلك ، البلد الذین یدخلون معه فى الصیام یخرجون معه من الصیام  الشیخ :

( ســبحانك اللهــم وبحمــدك أشــهد أن ال إلــه عطیكوا العافیة یاشــباب أبو الحارث : ی

  إال أنت ) 

  24.1 الشیخ : یله ، ماشاء هللا ، سعید .........

  



هنــاك ، أن العصــور المتــأخرة خاصــة فــى ممــا ال حظتــه أقــول : الشــیخ ناصــر : 

هــم  -وٕان كان فــى الحقیقــة أقــول صــناعة  - فى علم الحدیثالمهتمین عدد من 

 بــل هــو كمــا تعلمــون ،، أهل سنة وجماعــة فى وال منهج لمنهجهم لیس منهج س

حبیــب و الكــوثرى  كأمثــال ذكــرفأوال إذا كانت هــذه المالحظــة صــحیحة واقعــة ، أنــا ا

ء فــى الهــو مقصــود دخــول هــؤ هل أو ، جاء عفویا هذافهل وأمثالهم كثر ،  الرحمن

  ماسر ذلك بارك هللا فیك ؟  ؟ أوالسنة ألغراض ال تخفى 

مهنــة  –كمــا ذكــرت أنفــا  – : القسم األكبــر الشیخ : أنا فى إعتقادى أنهم قسمان

ن ســوقه عمــل وفعــال مــن وصناعة وٕاكتسابا ، ألنهم الحظوا بــأن علــم الحــدیث األ 

ر دلیــل علــى ذلــك الكثــرة الكــاثرة مــن الكتــب الحدیثیــة بین كل العلوم األخرى ، وأكبــ

ا بالنســبة للكثــرة ، فلــذلك أنــا هالتــى تطبــع ، ال تكــاد الكتــب األخــرى أن تــذكرتجاه

وأعتقــد ان ال  -للعــیش هو صناعة أعتقد أن أكثر الذین یعملون فى هذا المجال 

ك أن ، لكــن ال شــ كالذى یطبع المصاحف والكتب العلمیة فهو عمــل خیــر -مانع 

الخیر كل الخیر أن یقصد بمایقوم به من خدمة هذا العلم خدمــة الســنة لوجــة هللا 

ــل ــه مــن  عزوج ــراد لكن ــاك أف ــد یكــون هن وكأصــل مــن أصــول اإلســالم الهامــة ، وق



يـْـهِ أن نجزم بأنهم یعملون كیدا لإلسالم والمسلمین ولسنة الرســول  الصعب
الصــالة عَلَ

هم أنفــا مــا دار فــى ذهنىمطلقــا أنهــم ُدوســوا فاألشخاص الــذین ســمیت بعضــ  موَسَالَّ 

ولكــن الــذى یغلــب علــى ظنــى أنهــم غلبــوا علــى امــرهم عصــبیتهم المذهبیــة وهــذه 

 موبخاصــة فــإن فــى أصــوله، المذهبیة األصولیة الظاهرة هى من دراستى الفقهیة 

حمــل علــى  إذا جــاء مخالفــا للمــذهبعــن الدبوســى والسرخســى أن الحــدیث  نقــال

  مة الحدیث بالنسبة لهؤالء المتعصبة ال یكون خدمة للسنة .النسخ ، فإذن خد

    نا شیخالكرخى أبو الحارث : 

  اااه ، وأظن فى رسالة الدبوسى هذا  ،الكرخى ،وال السرخى  الكرخىالشیخ : 

  لعله أبو الحارث : وطبعت فى حاشیتها 

 الشــیخ :أه یمكــن ، المهــم دراســة الحــدیث عنــدهؤالء المــذهبین كــان بباعــث غیــر

الباعــث الــذى یحمــل أخواننــا الســلفین علــى دراســة الحــدیث تفقهــا ، أمــا هــؤالء 

المذهبین فهم یدرسون الحدیث كما یصــرحون فــى ذلــك تبركــا فقــط ولــیس عمــال ، 

فإشتغال زاهد الكوثرى وغیره ممن سمیت ال یكون خدمة للسنة وٕانما ألمور أخــرى 

یتمیز علیهم بمعرفته للســنة من بین األقران بأنه قد یكون منها السمعة والظهور 



عاصــمة الدولــة  إســطنبولالــذى كــان رئــیس مشــیخه العلمــاء فــى  فزاهــد الكــوثرى

أتیحت له هذه الدراسة الواسعة جدا جــدا والــذى اقــول أســفا  أتاتوركالعثمانیة قبل 

 –أننى ال أعلم له مثیال فى عصره فى سة إطالعه على كتب الحدیث المخطوطة 

نعــم ، ولكنمــا إســتفاد مــن ذلــك شــیئا ، لــن العصــبیة  كــوثرىال –ال أعلــم لــه مثیــل 

ــ المذهبیــة التــى ُطبــع علیهــا خیرة التــى ذحالــت بینــه وبــین اإلســتفادة مــن هــذه ال

فقد كــان فیهــا ،  اسطنبولبسبب كونه فى عقر دار اإلسالم یومئذ وهى ، حصلها 

 مــن مختلــف الــبالد اإلســالمیة یومئــذ تحــت معــتخطوطــات التــى جُ مختلــف الممن 

  رایة الدولة العثمانیة .

أن المشتغلین الیوم بالحدیث القلیــل مــنهم مــن یعمــل كمــا یقــال العلــم  فالخالصة ،

، واألكثــرون إمــا حبــا فــى الظهــور والنبــوغ تبــارك وتعــاىل هلل وهو عندنا العلم للعلم ، 

    للعیش والمال الذى یعتاشون به ، هذا ما یبدو لى وهللا أعلم .وٕاما إكتسابا 

لكــن أحببــت  - عرضــا ورد جــزء مــن إجابتــه -ســؤال فرعــى  ناصر : هنــاكالشیخ 

للكتــب التــى ألفهــا  مــاحكم أخــذ رجــعبالكتــب ، وهــو التكســب ، أن أســمعه مباشــرة 



هــذه القضــیة التــى نســأل ، تبارك وتعاىل وجــه هللا غاء و ألفها ابتاإلنسان ویطبعها وه

یبتغــى لف كتابا أو رسالة عنها أما إذا كان غیرها هذا شىء أخر ، فهو إذا كان أ

  بذلك وجة هللا ؟

ألنـــه مـــن المعلـــوم عنـــد جمیـــع ، الشـــیخ : المســـالة الحقیقـــة فیهـــا دقـــة متناهیـــة 

مــا كــان  ال یقبــل مــن العمــل الصــالح إال تبارك وتعــاىل بل وطالب العلم أن هللالعلماء 

، ومعلوم ما جاء فى الكتاب والســنة ممــا یــدور حــول هــذه المســألة خالصا وجهه 

َ  ِليَْعبُدُوا إِالَّ  أُِمُروا َوَما{ تبارك وتعاىلالهامة من ذلك قوله  ينَ  لَهُ  ُمْخِلِصينَ  اہللَّ دِّ وال  }ال

وال ریــب أن طلــب العلــم هــو كمــا جــاء فــى بعــض األحادیــث مؤكــدا انــه مــن  شــك

العبـــادات ، ومـــن العبـــادات التـــى تفـــوق فـــى فضـــلها كثیـــر مـــن أنـــواع العبـــادات 

ر منل العلم ( فضالمحضة حیث قال  ادة خي ورعفضل العب نكم ال فــإذن  ) وخير دي

وجــة هللا یبتغــى مــن وراء ذلــك العلــم ال یســتفید منــه طالبــه وال ناشــره إال إذا كــان 

، وعلى ذلك فال یجوز للمسلم أن یتقصد فى تعلیمــه العلــم الشــرعى للنــاس  عزوجل

ن بعــض ومن أجل ذلك نجد فى تراجم بعض حفاظ الحدیث فضــال عــ، كسبا مادیا 



ویقولــون ، یأخــذ عــن تحــدیثهم أجــرا  ألنهم كانوا یعیرونهم بأنــه كــان رواه الحدیث

ون هــذا ذكر حــدیث بــدرهم أو إثنــین ، یــالیقبل بالتحدیث إال مقابل عن بعضهم أنه 

، لكن عیبه  فى تراجم بعض المتقدمین مع انه حافظ وثقة وضابط وما شابه ذلك

  مقابل أجر .أنه كان ال یحدث إال 

  بسبب هذا عف ضُ فإن بعضهم الحارث :  ابو

یــدافعون عنــه بلعلــه كــان فقیــرا أو كــان  الشیخ : ثم نجد بعض الحفاظ المتــأخرین

الــخ ،فالــذى ال شــك والریــب فیــه أنــه ال یجــوز للمســلم أن بقصــد بطلبــه  محتاجــا 

العلــم ونشــره للعلــم شــیئا مــن حطــام الــدنیا ، لكــن هنــا وهنــا الدقــة ، كتــب الحــدیث 

والشــك أن ، ســخت العجیبــة ، هــى نُ نشرها بطریقة التصویر بهــذه األالت  األن بدأ

أكثــرهم كــانوا ینســخونها بــأجر ، یتفــق صــاحب ، الكتــب هــذه الذین كانوا ینسخون 

و المصــورة ، مــن ولــذلك نجــد بعــض الكتــب المخطوطــة أ،  الكتــاب مــع الناســخ

ناســخ  وجــدمتعــددة األنــواع واألشــكال ، والســبب أن الــذى طلــب النســخ  خطــوط

، نســخ الإنتهــى هــذا الناســخ مــن  بب من األســبابثم لس ، شىءوٕاتفق معه على 

ولــیس بالكتــاب  -وهكــذا ربمــا تجــد فــى كتــاب واحــد تجد الخط إختلف فیما بعد ، ف



وبهــذه  -الكتاب الذى اظــن نحو ثالثة أو أربعة خطوط ، من ذلك مثال   -الكبیر 

  ؟ تم طبعه ا هذ لدمجالمناسبة هل علمتم ان كتاب األنساب 

  تم نهائیاطالب : 

أحــد الناشــرین اللبنــانین بــدأ  كان منذ ســنین،  سمعانىكتاب األنساب للالشیخ :  

، هذا الكتاب أصله مصور فى أوربــا ، وعنــدى أنــا  بدمجوهو المعروف الصوفین 

صورة منه تجد عدید من الخطوط ، وهو عبارة عن ثالث مجلــدات مــاهى بــالكبیرة 

  هكذا .، 

ر مقابــل هــذا النســخ ، فأخــذ األجــغیــر العلــم  هــونسخ الكتــاب هــذا األن :  الشاهد

لــیس كأخــذ األجــر مقابــل التحــدیث بحــدیث مقابــل درهــم أو ماشــابة ذلــك، فمــا دام 

ویلحق به األن الطبع ویلحق بــه األصــل وهــو ، دخل هنا عامل جدید وهو النسخ 

الحدیث المســتفیض روایــة كما فى  )أنما األعمال بالنيات(التألیف ، لكن هنا یقال 

أو ، حــدیثا أو ، تفســیرا هذا الذى ألف كتابا من كتب العلم الشــرعى ســواء كــان ، 

لیف اسى الذى حمله ودفعه على هذا التــأالبد من النظر على الباعث األس، فقها 

فهــو ونیتــه واألجــر فــى األخــرة   تبارك وتعاىل، إن كان یبتغى من وراء ذلك وجة هللا 



الفــرق أن یأخــذ مقابــل نســخه وتألیفــه أجــرا ، نیتــه حینــذاك ج فــى یخــدوال فــى ، 

، علمــا بــأن ســلفنا ذا الطــابع هــو وبــین ذاك الناســخ عنــدى إذن بــین هــذا المؤلــف 

هــل  ،إختلفــوا فــى أخــذ األجــرة بالنســبة لمــن ینســخ المصــحف  رضى اهللا عــنهمالصــلح 

  یجوز له أم ال ؟ 

وفــى هــؤالء مــن قــال إنــه مــن مــنهم مــن كــره ذلــك ومــنهم مــن أجــاز ذلــك  قــوالن :

تبارك ساعد على نشر كتــاب هللا یأفضل األعمال ، وانا أرى هذا الرأى األخیر ألنه 

  فهذا الذى یبدو لى بالنسبة لسؤالك وبارك هللا فیك .  وتعاىل

  نفع بعلمكم و ارك هللا فیكم بو الشیخ ناصر: 

  
بخطــه علــى طریقــه الكتابــة  س: هــل ترغبــون أو تنصــحون بنســخ المصــحف األن

  ؟هذهالحدیثة 

  قدیما   أظن انك سألتنى هذا السؤال الشیخ : 

  : ما أذكر  بو جمالا



  أبو الحارث : الشیخ یذكر ماشاء هللا 

نجمــع ف، مــع المحافظــة علــى الخــط العثمــانى  وجوابى على ذلك ، یجــوز الشیخ :

یعطــى  ألنــه المحافظــة علــى الخــط العثمــانى المصــلحة األولــىبــین مصــلحتین ، 

، بینمــا كتابتهــا باألســلوب العصــرى الــتالوة  ءأنواع من التالوات الثابتة عند علمــا

 {یعطینا فقط وجها واحدا أ لكن فیه أیضا تحقیق الشىء مــن معنــى قولــه تعــالى 

دْ  ْرنَا َولَقَ ْرآنَ  يَسَّ ذِّ  اْلقُ لْ  ْكرِ ِلل ن فََه دَِّكرٍ  ِم وٕان كنــت قــرأت فــال أرى مــانع أبــدا ،  }مُّ

لبعض المؤلفین من یحول ویمنع بین هذا النسخ ، لكــن ال أرى لــذلك وجهــا یــذكر 

دافع لهم والوازع لهم إنما كان حرصهم على المحافظة على األصــل، ونحــن الألن 

ه عامــة أبحیــث یقــر  لكن إن ُسمح بكتابتها على األسلوب العصــرى معهم فى هذا ،

الناس ال یكون قد قضینا على األصل ، بل جمعنا بین المصــلحتین ، فــإذن علیــك 

  بذلك .

مالحظــة لعــل فیــه حفاظــا علــى األصــل مــع ، أبو الحارث ، شیخنا فیــه شــىء هنــا 

دار الشــروق ، أنــا رأیــت مصــحف الشــروق الــروح العصــریة التــى تفضــلتم فیهــا ، 

فــى الحاشــیة ،  ألندلســىبــن صــومادح إل رىمختصــر تفســیر الطبــطبعــت ببیــروت 



الرســم المعاصــر ، مــع الرســم العثمــانى مقابلهــا ببوفى الزاویة حطت الكلمات التى 

فجمعــت بــین المصــلحتین هنــا ، الحفاظ على القرآن كما هو ، على الرسم القرآنى 

 . 

 

  التوزیعما بیصیر هذا لكن كقرآن ، كتفسیر  اه ، هذا جید الشیخ :

    كتب على الحواشى یصعب  یعنى : اه ألنهأبو الحارث 

،  مــا مكتــوب بالطریقــة العثمــاني هذا المصف الى بین أیــدیناأستاذ ، :  بو جمالا

  أصال. موجودالتنقیط هذا ماكان یعنى 

الصــالة ، ال أنا أقصد مــثال أشــیاء معروفــة مــثال العــالمین تكتــب العــالمین الشیخ :

فى زمن الحجــاج معروف أنها حصلت نعم  ،الخ ، أما كون النقط هذه ....الزكاة 

  من حیث التنقیط والتشكیل ونحو ذلك .أظن ، فالموضوع لیس 

مــادام أنــه یجــب الحفــاظ علــى الرســم العثمــانى كمــا هــو ، إذن ، شــیخنا محــاور : 

  فما الفائدة من الرسم الحدیث الذى یقول عنه ؟ 

  الشیخ : سبحان هللا ، سبق الجواب 



مـــش واضـــح الصـــورة فـــى ذهنـــى ،كیـــف ألن  یعنـــى ؟ كیـــف ســـتكونالمحـــاور : 

  القدیم العثمانى هو ُطبع بالرسم  األن یعنى ؟ الصورةستكون 

المثال السابق ، من لم یكن عنده تلقى للقرآن مــن حفــاظ القــرآن طیب ، الشیخ : 

  مكتوبة ص ل و ة ، هل یستطیع أن یقرأها الصالة ؟ ، إذا جاء لكلمة الصالة 

  43.51ما تلقى ما ......إذا كان المحاور : 

تبـــت باألســـلوب الحاضـــر الم ألـــف یقرأهـــا صـــواب ، هـــذا هـــو الشـــیخ : لكـــن إذا كُ 

  المثال الذى یعنى ییسر لك ان تفهم الفرق بین الكتابتین او بین األسلوبین 

  ما خالف الرسم هنا المحاور : 

لــذى لــیس ، فا، لكــن تقــرأ العــالمین  مــین: كذلك مثال العالمین ، تكتــب العلالشیخ 

ربمــا فــى أخــر الزمــان 44.40........ ومــا أكثــر النــاس حتــى عنــده تلقــى للقــرآن 

انــه مــا عنــدهم التلقــى المشــار  ببســبقــرآة آیــة كمــا أنزلــت یحســنوا ون تطیعالیســ

فإذن من باب التیسیر لتالوة القرآن كما أنزل تتخــذ هــذه األســباب ، التنقــیط إلیه، 

، هــذا التنقــیط لــم یكــن مــن قبــل ، وهــذا فیــه  أبو جمــالالذى أشار إلیع أنفا أخونا 

فحینما  یعلمون ،أو سر أیضا ألن بعض اآلیات فیها ممكن أن تقرأ مثال تعلمون 



معناها القراءة األخــرى لــم یبقــى لهــا ذكــر ،  ة بنقطتین من فوق ،اءأنت تحدد القر 

 هكــذاتقرأ  قرأ هكذا واما حینما أهملت ال من فوق وال من تحت فمعنى ذلك أنها تُ 

  ، المهم التیسیر واضح فى هذا .

 تتبعناهــالو نقرأ بالقراءة الثانیــة ال هذا التنقیط یجعلنا فتبینوا وتثبتوا ، أبو جمال : 

  فى المصحف األن الحالى

  الشیخ : ما فهمت 

  یحدد كثیر من القراءات أستاذنا یعنى وجود هذا التنقیط أبو جمال : 

  ید وجها فال مانع لتحدللكن المهم یكون ، الشیخ : ایه 

هــذا الوجــة هــذا الحــدیث ،  كتابة المصحف على مثال الذین یحرمون أبو جمال : 

  التنقیط أیضا نسخ بعض ، المصحف حجة علیهم 

، ولــذلك أنــا جئــت بمثــال التنقــیط نحــن مــا نقــول أنــه بدعــة ، الشــیخ : هــو هــذا 

  .ة المرسلةولذلك أجمع على ذلك المسلمون ، إذا ماذا نسمیه ؟ نسمیه المصلح

ـــر  ـــى غی ـــة المصـــحف عل إذن المصـــلحة المرســـلة األن تقتضـــى أن نســـمح بكتاب

    الصورة المتلقاة .



  
    شیخنا ، بلغتكم وفاة حبیب الرحمن األعظمى ؟ أبو الحارث :

  ؟، أنت عندك خبر  كان عندى خبر الشیخ : أخبرونا أخوانا ، أنا ما

  یبدو ما ذكرت لك أنا عندى خبر وهللا لكن سبحان هللا ، أبو الحارث : 

وجــدت ینعــى  42 .47 .......فى الصحیفة إعالن أنا لفت نظرى الشیخ ناصر : 

فــأخبرت رمضــان  12الــذى تــوفى فــى ، الشــیخ حبیــب الــرحمن األعظمــى شــیخه 

  الشیخ 

  
 نویمكــأوهو أن بعض المهتمین بعلــم الحــدیث ، هناك ملحظ أخر الشیخ ناصر : 

یهتمـــون باألســـانید بدراســـة الرجـــال ، ، حقیقـــة الصـــناعة الحدیثیـــة الأن نســـمیها 

  ولكنهم عندما تأتى لشرح الحدیث أو فهم معنى الحدیث تجد ضعف 

  خ : ما یهمهم الفقة ما یهمهم الشی



وحاولنــا  –عنــدنا الشــباب  ى ألحــظالشیخ ناصر : مــا أدرى تعلــیقكم علــى ذلــك ألنــ

وفیهــا قســم الســنة والحمــد هلل فیهــا عــدد مــن  –فــى كلیتنــا ، كلیــة أصــول الــدین 

  ابا الولید طالب العلم ویكفى أن منهم 

  ، اى نعم ماشاء هللا الشیخ : 

عــدد مــن الطــالب تجــد عنــده رغبــة شــدیدة  وعنــده لكــن هنــاك  الشــیخ ناصــر :

، الحــدیثفــى ودراســة اإلســناد ، لكــن مــا عنــده رغبــة الحــدیث اســتعداد للتخــریج 

یأخــذ ســتین درجــة خمســة وســتین درجــة ، أمــا فــى مــادة فتجده فى مــادة الحــدیث 

  ، فما هو نعلیقكم على ذلك ؟یأخذ مئة درجة دراسة األسانید فیأخذ 

، لنــه  وٕانما هو الظهــور، أن القضیة مش قضیة تعبد عرنا الشیخ : هذا الذى یش

دراسة الحدیث فى الحقیقة هى وسیلة ولیست غایة ، الغایة هو التفقة فى الــدین 

، والغایــة مــن األســانید معرفــة مــا صــح ممــا لــم یصــح ، فــإذا عــرف المســلم هــذا 

صحیح وهذا غیر صحیح ، ترتب من وراء ذلــك العمــل بمــا صــح دون مــالم یصــح 

فإذا لم یكن الغایة من دراسة األســانید هــذه الثمــرة ، فمعنــى ذلــك أن النیــة غیــر  ،

  .وهللا المستعان صالحة 



ال  : ویقابــل هــذا شــیخنا دعــوة أخــرى ســمعتها ، هنــاك مــن یقــولالشــیخ ناصــر: 

ومســلم  حادیــث الصــحیحة فــى البخــارىداعــى األن لدراســة األحادیــث ، نشــرح األ

  ها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقیة األحادیث .والثابتة ، فإذا انتهینا من

  على طرفى نقیض ،الشیخ : على طرفى نقیض 

  الشیخ ناصر : والوسط ؟

، فــى الروایــة والدرایــة  كمــا یقولــون الفقهــاءهــو اســتمرار العمــل الشــیخ : الوســط 

وذلك بتمیــز الحــدیث الضــعیف تصفیة ن الروایة والدرایة ، البد من التحقیق األمری

ثــم البــد مــن ، الصحیح ، من األحادیث المدسوسة فى مئــات الكتــب الحدیثیــة من 

  التفقة فیها .

تــى فــى كتــب التفســیر أقر إطالعــى و الشیخ ناصر : هناك ســؤال أخــر ، مــن خــالل  

من الضــعفاء ، بــل عــدد كبیــر مــن المفســرین أمــا مــن أجد ان عدد من المفسرین 

  األشاعرة أو غیرهم ، ماهو سر ذلك ؟

  تقصد المؤلفین فى التفسیر ؟الشیخ : 

  نعم الشیخ ناصر : 



  الشیخ : طبعا هؤالء من المتأخرین 

  المتاخرین من أى قرن تقصد ؟عندما نقول  الشیخ ناصر :

  بعد القرون المشهود لها بالخیریة یعنى الشیخ : 

الطبــرى البغــوى  إذا أردنا أن نجد كتب الســنة مــن المفســرین وجــدناالشیخ ناصر :

  !! أما البقیة، قلة و  الباقىو ابن كثیر 

ألن المذهب السلفى هــو عزیــز فــى كــل ، الشیخ : السر بارك هللا فیك واضح جدا 

كأولئــك ؟ هــذه الســنین وكــل هــذه القــرون ، فــإذن مــن الــذى ســیؤلف فــى التفســیر 

 أخــر الحفــاظ فیمــا یبــدو وهللا الســیوطىیعنى مثال عندك ، الذین ألفوا فى الحدیث 

الحــافظ بــن حجــر األحفــظ منــه واألعلــم منــه وهــو ومــن قبلــه  ،ى ر أعلــم فهــو أشــع

ألن هذا هــو الــذى غلــب ، وذلك أشاعرة  كل هؤالءالنووى ومن قبله ،  العسقالنى

المجتمعات اإلسالمیة طیلة هذه القرون التى تلــت القــرون الثالثــة المشــهود على 

  .لها بالخیریة ، فإذن هذا أمر طبیعى 

 



مما ألحظه مع الحمد هلل هذه الصحوة الطیبة واإلقبــال ألحظ أیضا  الشیخ ناصر :

هــذه الــدروس  تفســیره  ذاتلــباقبال على حفظ كتاب هللا و اإلعلى العلم ، أن نسبة 

  ؟  كمرأیهو فما نسبة قلیلة جدا إن لم تكون معدومة ، 

نشــوف واحــد مــنكم  یــا جماعــة خلونــا ،هذا ما قلته فــى بعــض الجلســات  الشیخ :

وأنــــــا ال أســــــتطیع أن  مــــــثال لــــــو أحتجــــــت آیــــــة انــــــا حتــــــى ، ن آیحفــــــظ القــــــر 

فانا أستعین ببعضكم ، الیوجد من یحفظ القــرآن إال مــا نــدر جــدا 52.54..........

  هذه. بةمصی ،، والسبب أن كله یدور أن طلب العلم الیوم لیس خالصا لوجة هللا

ـــدنا الشـــیخ ناصـــر :  ـــاض عن ـــل دروس التفســـیر ، األن بالری دروس ومـــن ذاك ق

  وقلت التفسیر محدودة جدا 

هو عدم اإلخالص ، والسبب واضح جدا ، الشیخ : األن دور العلم الحدیث وبس 

  عزوجل فى طلب العلم هلل 

  ، معذرة یا شیخ بقیت نقطة أخیرة الشیخ ناصر : 

  عفوا تفضل الشیخ : 



 وجدت أن استغفرهللا وأرجو أن یكون إحساســى فــى غیــر مكانــه ، یخ ناصر : الش

وهــم بالجملــة صــغار فــى الســن بعــض طلبــة العلــم ، أن هــذاشىء مــن بدأت ألحظ 

فى علم الحدیث وتجــد مثال ، لكن تجده أربع خمس سنوات بدأ  طیبون والحمد هلل

األلبــانى ، او فــى یعارض فالن ، هو مــثال یعــارض أنه انه یحاول أن یبنى نفسه 

الفقــة یعــارض الشــیخ ابــن بــاز او ابــن العثیمــین ، فهــذه الظــاهرة أن خــایف منهــا 

  شیخ .

  ، ههههههههرجال  أولئك نحن رجال و الشیخ : 

هــم : رد علــیهم یــا شــیخ ، قــال واحــد لكــن الشیخ ناصر : بل قالوا هذا یاشــیخ ،  

هم رجــال ونحــن : قال ف، ، ألن مرة وصل النقاش إلى الصحابة رجال وأنت دجال 

، فهــذه المالحظــة األن ، منــذ أیــام كنــت  هــم رجــال وأنــت دجــال: ال ، لهرجال قال 

واحد مــن لى وجزاه هللا خیر مهتم فى هذا الجانب فیقول ، أتناقش مع طالب علم 

وفــالن صارت القضیة ، أو یختلف مع األلبانى ، بانى ل: لكنه یعارض األ األخوان 

  مع ابن العثیمین یختلف  یختلف مع الشیخ وفالن

  لتحقیق المآربأبو الحارث : كأنها صارت األن سلم 



  الشیخ : حب الظهور یقطع الظهور 

  أعجبتنى هذه الكلمة بلغتنى عنكم  الشیخ ناصر :

الشیخ : وهــذه أفــة الشــباب فــى العصــر الحاضــر إال مــن عصــم هللا وقلیــل مــاهم ، 

  فاهلل المستعان ، هللا المستعان 

  
  تم الشريط بفضل هللا ومنه

  وله الحمد والشكر والفضل 

رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم 

  الحساب 

  ال اله اال انت سبحانك انى كنت من الظالمين 

   مه واسعة واسكنه الفردوس رحم هللا الشيخ رح

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد هلل رب العالمين

  وال تنسونا من دعائكم 
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